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El Gremi d’Editors de Catalunya 
ha atorgat el Premi Atlàntida 
2020 a les tres llibreries més anti-
gues de Catalunya: La 2 de Vila-
drich (Tortosa, 1760), Llibreria 
Fabre (Barcelona, 1860) i Llibre-
ria Geli (Girona, 1879). 

La llibreria La 2 de Viladrich de 
Tortosa és un dels punts de re-
ferència culturals del sud de Cata-
lunya i nord del País Valencià. 
Llibreria i papereria, des de no-
vel·les, contes i llibres d’autors 
ebrencs, fins material escolar, bo-
lígrafs, agendes i regals: ubicada 
al cor de Tortosa ofereix una via 
d’escapament per als grans i un 
món d’il·lusions per als més pe-
tits.  

Fa ni més ni menys que 260 
anys que els primers propietaris 
van obrir la llibreria. De fet, fa tot 
just un any la Generalitat de Ca-
talunya els va atorgar el Premi 
Nacional dels Establiments Co-
mercials Centenaris. 

Rosa Cubeles porta treballant a 
la llibreria des de fa 47 anys, des 
que ella en té 14. Finalment el 
2006 va agafar el relleu del nego-
ci i l’original llibreria Viladrich va 
canviar d’ubicació i va passar a 
ser rebatejada com La 2 de Vila-

drich. Des de fa uns anys també 
compten amb una seu a Amposta, 
l’Espai Cultural Guaix, que també 
té un espai de cafè. 

«Estem molt contents, ens ha 
agafat totalment de sorpresa», va-
lora Cubeles sobre el premi al 
Diari. «Ens ha semblat molt bona 
idea premiar les llibreries més an-
tigues i la tasca del llibreter que 
ha passat de generació en genera-
ció. És un premi a tot l’equip de la 
llibreria i al seu esforç per tirar 
endavant; és un premi per a la 
gent que va a comprar a la llibre-

ria i per als que van a treballar-hi 
i continuen, per tossuderia». 

La llibreria tortosina organitza 
també nombroses presentacions 
de llibres i actes culturals. Amb 
una atenció personalitzada i trac-
te humà, segueix dempeus mal-
grat les amenaces digitals, les 
nombroses plataformes i les com-
pres per internet. Cubeles valora 
que si bé el llibre digital també té 
lectors, hi ha un sector de perso-

nes «que sempre preferiran el pa-
per». 

Un premi en un any difícil 
El Gremi d’Editors de Catalunya 
atorga cada any el Premi Atlànti-
da a una personalitat o entitat de 
reconegut prestigi que s’hagi dis-
tingit per la seva contribució al 
foment de la lectura i del món del 
llibre i, també, pel seu compromís 
en la promoció i defensa del valor 
de la cultura i de la propietat 
intel·lectual.  

Donada l’excepcionalitat de 
l’any que estem vivint, el jurat del 
premi, integrat per editors i perio-
distes, ha concedit enguany el 
guardó a les tres llibreries més 
antigues de Catalunya associades 
al Gremi de Llibreters de Catalun-
ya. D’aquesta manera ha volgut 
simbolitzar el seu reconeixement 
i posar en valor l’enorme esforç i 
capacitat de resistència i conti-
nuïtat en el treball fet per les lli-
breries per la seva defensa i pro-
moció del llibre i de la lectura, 
des de la primera línia; especial-
ment en un any com aquest, tan 
d i f í c i l  pe l s  e f e c t e s  de  l a  
pandèmia. 

El lliurament tindrà lloc el pro-
per 21 de desembre, en el marc 
de la 35a Nit de l’Edició, a l’Audi-
tori Axa de Barcelona. 

La llibreria La 2 de Viladrich 
obté el Premi Atlàntida 2020

Tortosa

Rosa Cubeles a la Llibreria La 2 de Viladrich, al centre de Tortosa. FOTO: JOAN REVILLAS

El Gremi d’Editors de Catalunya guardona l’extensa trajectòria de 
l’establiment, amb 260 anys d’història i tota la il·lusió per seguir obert

El premi posa en valor 
l’esforç de les llibreries  
i la seua capacitat  
de resistència

REDACCIÓ 
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Els professionals podran fer 
aquestes proves 
diagnòstiques als serveis 
sanitaris públics en funció 
de la demanda 

El Servei Català de la Salut, en 
col·laboració amb l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS)i el Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya, 
ha iniciat un procés per capaci-
tar i acreditar els fisioterapeutes 
per a la realització de tests diag-
nòstics de la Covid-19, en con-
cret PCR i tests d’antígens.  

Així, la Gerència de l’ICS a 
l’Ebre ha designat quatre centres 
d’atenció primària de les Terres 
de l’Ebre per portar a terme les 
pràctiques: es tracta del CAP El 
Temple i el CAP Baix Ebre a Tor-
tosa, el CAP Amposta i el CAP 
Móra la Nova. Són centres dis-
tribuïts geogràficament «per fa-
cilitar l’accés a tots els partici-
pants al curs». El curs està orga-
nitzat en tres fases, les fases 1 i 
2, que són teòriques i se seguei-
xen en línia, i la fase 3, en què 

les  in fermeres  d ’Atenc ió  
Primària supervisen com a do-
cents la realització de la tècnica. 
Aquesta fase 3 consisteix a fer 
10 PCR o tests d’antigen per cer-
tificar que el professional hi està 
capacitat. Està previst que du-
rant el mes de desembre faran 
el curs 40 fisioterapeutes i, amb 
l’acreditació d’aquests professio-
nals, s’espera disposar de més 
persones formades en l’execució 

d’aquestes tècniques per a fer 
cribratges massius quan calgui.  

El Col·legi de Fisioterapeutes 
també ha participat en la capta-
ció dels professionals d’aquest 
col·lectiu que no treballen al sis-
tema públic de salut perquè, un 
cop estiguin acreditats, passin a 
formar part de la borsa de tre-
ball i estiguin a disposició del 
Sistema de Salut i poder-los 
contractar en cas de necessitat. 

Salut forma els 
fisioterapeutes per fer 
PCR i tests d’antígens

Pandèmia

M. P.  
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L’empresa comunica la 
retirada a l’Ajuntament, ja 
que hi havia veïns que 
s’havien oposat al projecte 

L’empresa Ous Roig ha descar-
tat construir una planta de fer-
tilitzants orgànics a Aldover, i 
buscarà nous municipis on po-
der dur a terme l’important 
projecte. 

Finalment, l’empresa ha fet 
marxa enrere al projecte, i així 
ho ha comunicat a l’Ajuntament 
d’Aldover. Alguns veïns s’hi ha-
vien oposat, així com el grup de 
l’oposició PSC. Ous Roig va re-
marcar al Diari que precisament 
no volia cap mena de confronta-
ció amb els veïns i és per això 
que buscarà un altre lloc on el 

projecte sí que siga benvingut. 
Es tractava d’una planta de fer-
tilitzants de 9.000 metres qua-
drats, i no pas de compostatge 
de gallinassa, que suposaria una 
inversió de 6 milions d’euros i 
15 llocs de treball directes i 40 
indirectes. Des d’Ous Roig es va 
explicar que no es tracta de cap 
planta de compostatge tradicio-
nal sinó d’un projecte molt més 
innovador i que fomenta l’eco-
nomia circular al territori. El 
projecte comptava ja amb el vis-
tiplau de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, l’Oficina del Medi Am-
bient del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, el Departa-
ment d’Agricultura, el de Cultu-
ra, i l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya. El mes d’octubre també 
va rebre l’aprovació de la Comis-
sió d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre.

Ous Roig descarta la planta 
de fertilitzants a Aldover

Baix Ebre

Durant el mes de 
desembre faran el curs 
40 fisioterapeutes que 
podran fer cribratges


